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13.10.2020 A9-0181/4

Pozměňovací návrh 4
Pablo Arias Echeverría
za skupinu PPE

Zpráva A9-0181/2020
Alex Agius Saliba
Akt o digitálních službách: zdokonalit fungování jednotného trhu
(2020/2018(INL))

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že akt o digitálních 
službách by se měl zakládat na společných 
hodnotách Unie, které chrání práva 
občanů, a měl by se zaměřit na podporu 
vytváření bohatého a rozmanitého online 
ekosystému s celou řadou internetových 
služeb, konkurenčního digitálního 
prostředí, transparentnosti a právní jistoty, 
aby bylo možné plně využít potenciál 
jednotného digitálního trhu;

16. domnívá se, že akt o digitálních 
službách by se měl zakládat na evropských 
společných veřejných hodnotách, které 
chrání práva občanů, spotřebitele a 
evropské malé a střední podniky, ale 
rovněž přesahují ekonomickou sféru a 
chrání všechna základní práva v souladu 
s evropským způsobem života, a měl by se 
zaměřit na podporu vytváření bohatého a 
rozmanitého online ekosystému s celou 
řadou internetových služeb, konkurenčního 
digitálního prostředí, transparentnosti a 
právní jistoty, aby bylo možné plně využít 
potenciál jednotného digitálního trhu;
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13.10.2020 A9-0181/5

Pozměňovací návrh 5
Pablo Arias Echeverría, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Sabine Verheyen
za skupinu PPE

Zpráva A9-0181/2020
Alex Agius Saliba
Akt o digitálních službách: zdokonalit fungování jednotného trhu
(2020/2018(INL))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že aktem o 
digitálních službách by nemělo být dotčeno 
nařízení (EU) 2016/679, kterým se stanoví 
právní rámec na ochranu osobních údajů, 
směrnice (EU) 2019/790 o autorském 
právu a právech s ním souvisejících na 
jednotném digitálním trhu a směrnice 
2002/58/ES o zpracování osobních údajů a 
ochraně soukromí v odvětví elektronických 
komunikací;

J. vzhledem k tomu, že aktem o 
digitálních službách by nemělo být dotčeno 
nařízení (EU) 2016/679, kterým se stanoví 
právní rámec na ochranu osobních údajů, 
směrnice (EU) 2019/790 o autorském 
právu a právech s ním souvisejících na 
jednotném digitálním trhu, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/13/EU o koordinaci některých 
právních a správních předpisů členských 
států upravujících poskytování 
audiovizuálních mediálních služeb a 
směrnice 2002/58/ES o zpracování 
osobních údajů a ochraně soukromí v 
odvětví elektronických komunikací;
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